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Bakgrund 
Flaggan är en symbol som kan användas för att uppmärksamma eller 

högtidlighålla händelser av olika slag. I och med det höga symbolvärdet är 

det därför viktigt att kommunal flaggning utförs på ett sätt, och vid 

tidpunkt, som allmänheten kan förstå.  

Fastställda regler för kommunal flaggning vid kommunala byggnader och 

torg är framtagna för att öka förståelsen bland allmänhet och 

kommuninvånare för de dagar som uppmärksammas. 

Reglerna som följer i detta dokument avser flaggstänger ägda av 

kommunen samt flaggning vid fastigheter med kommunal verksamhet i 

Hallsbergs kommun.  

Ansvar 
Ansvarig chef på platsen där flaggning ska ske är ansvarig för att flaggning 

sker enligt dessa regler. I ansvaret ingår också att se till att flaggstänger, 

flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick.  

Allmänna flaggregler 
Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan ska 

hissas och halas ner.  

Hallsberg kommun följer de allmänna flaggregler som finns utifrån de 

regler som tillämpats utifrån rekommendationer efter långvarig tradition. 

 1 mars -31 oktober hissas flaggan klockan 8.00, Den 1 november – 

28 (29) februari hissas flaggan klockan 9.00.  

 Flaggan halas när solen går ner, dock senast 21.00. 

 Vid dödsfall och begravning ska det flaggas på halv stång. Detta 

innebär att flaggan på fristående stång, ska vara hissad på ungefär 

2/3 av normal höjd, på fasadstång till mitten av stången. Då flaggan 

hissas ska den först gå i topp och sedan omedelbart sänkas till 

angiven höjd. Så snart begravning är avslutad hissas flaggan i topp 

och halas ner omedelbart eller förblir i topp till ordinarie tid för 

halning.  

 Om flaggning på halv stång blir aktuell på allmän flaggdag, har 

flaggning på halv stång företrädesrätt. Flaggan ska vara hel och ren 

med färgerna i behåll.  
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 Om en flagga inte längre är i användbart skick bör den lämnas till 

flaggtillverkaren för destruktion och inte kastas i soporna.  

 Vimpel får vara hissad dygnet runt. 

 

Placering av flaggor 

Om det förekommer flera flaggstänger ska flaggorna placeras utifrån 

heraldiskt höger och heraldiskt vänster, vilket innebär att man ställer sig 

med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Heraldisk 

höger finns då på höger hand och heraldiskt vänster på vänster hand om 

mittenflaggstången.  

 

Nationsflaggor 

Svenska flaggan ska inneha den förnämsta platsen. Vid udda antal 

flaggstänger innebär det att den svenska flaggan hissas på den mittersta 

flaggstången och vid jämt antal flaggstänger hissas den svenska flaggan på 

den flaggstång av de två mittersta som är heraldiskt höger. 

Vid flaggning med nordiska nationsflaggor ordnas flaggorna alfabetiskt 

efter ländernas svenska namn, från heraldiskt höger till heraldiskt vänster 

från mitten och utåt. 

 

Kommunflaggan för Hallsbergs kommun 

Kommunflaggan för kommunen kan vara hissad på kommunhusets 

flaggstänger som utsmyckning för att profilera kommunen. 

Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader om man vill 

profilera kommunal verksamhet, så som skola, idrottsplats eller annat. 

 

Övriga flaggor 

Vid kommunal flaggning ska endast nationsflagga, kommunflagga, EU-

flagga, FN-flagga eller vänortsflagga användas. Annan typ av flagga får 

användas endast efter beslut av kommundirektör i samråd med 

kommunstyrelsens ordförande. Beslut ska meddelas till nästkommande 

sammanträde för kommunstyrelsen. 
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Flaggning 

Allmänna flaggdagar 

 Flaggan ska hissas på allmänna flaggdagar. Undantag kan ske vilket 

då ska framgå i ”Bilaga till regler för kommunal flaggning i 

Hallsbergs kommun” där alla flaggdagar redovisas.  

 På allmän flaggdag ska endast de flaggor som hör ihop med 

flaggdagen användas. Kommunflaggan kan fortfarande användas till 

utsmyckning för att profilera kommunen. 

 På allmän flaggdag ska flaggning ske på framsidan vid 

kommunhuset och vid Stortorget. För uppdraget ansvarar Drift- och 

serviceförvaltningen. 

 På övriga platser avgör respektive verksamhet om flaggning ska ske. 

 På valdagar ska flaggning ske på de skolor och institutioner som 

används som vallokal.  

EU-flaggning 

På Europadagen 9 maj och vid val till Europaparlamentet ska flaggning ske 

vid kommunhuset, för övriga verksamheter är det valfritt. Flaggningen sker 

med en svensk flagga och en EU-flagga.  

Flaggning med EU-flagga kan bli aktuellt vid besök från andra länder inom 

EU. 

Flaggning vid dödsfall och begravning 

 Om förtroendevald avlider under tjänstgörande mandatperiod sker 

flaggning vid kommunhuset. 

 Om anställd inom kommunen avlider sker flaggning på en 

flaggstång vid arbetsplatsen om flaggstång finns.  

 Om permanentboende inom kommunens omsorgsverksamhet 

avlider sker flaggning på flaggstång vid aktuellt boende, om det 

finns en flaggstång. 

 Om barn inom förskola eller elev inom skolan avlider sker flaggning 

på flaggstång vid förskolan/skolan, om det finns en flaggstång. 

 Finns ingen flaggstång i anslutning till respektive verksamhet 

hänvisas till flaggning på annan lämplig kommunal byggnad. 

Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen 

efter då dödsfallet blivit känt samt på begravningsdagen på det sätt som 

beskrivits under ”allmänna flaggregler” tidigare i detta dokument. 
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Flaggning vid andra tillfällen 

Ansvarig chef vid kommunal byggnad eller verksamhet kan besluta om 

flaggning vid annat särskilt tillfälle. 

När regeringskansliet, länsstyrelsen m.fl. rekommenderat flaggning gäller 

samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelats. 
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Bilaga till regler för kommunal flaggning i Hallsbergs 

kommun. 
 

Flaggdagar 

1 januari nyårsdagen 
28 januari konungens namnsdag 
12 mars kronprinsessans namnsdag 
Påskdagen 
30 april konungens födelsedag 
1 maj första maj 
Pingstdagen 
29 maj veterandagen 
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag 
Midsommardagen 
14 juli kronprinsessans födelsedag 
8 augusti drottningens namnsdag 
Valdagen under valår 
24 oktober FN-dagen 
6 november Gustav Adolfsdagen 
10 december Nobeldagen 
23 december drottningens födelsedag 
25 december juldagen 

EU-flaggning  

9 maj Europadagen 

Vid val till Europaparlamentet 

https://hogtider.wordpress.com/2013/03/05/hur-lange-har-kronprinsessans-namnsdag-12-mars-varit-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2016/01/29/nar-ar-paskafton-2016/
https://hogtider.wordpress.com/2014/04/21/varfor-ar-30-april-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2013/04/14/vilket-ar-blev-1-maj-en-allman-helgdag-i-sverige/
https://hogtider.wordpress.com/2013/05/18/nar-ar-det-pingst/
https://hogtider.wordpress.com/2017/06/30/varfor-ar-29-maj-2018-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2013/06/01/nar-ar-sveriges-nationaldag/
https://hogtider.wordpress.com/2013/06/06/nar-ar-midsommar/
https://hogtider.wordpress.com/2013/06/26/varfor-ar-14-juli-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2014/09/01/hur-lange-har-valdagen-varit-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2014/10/05/hur-lange-har-fn-dagen-24-oktober-varit-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2014/10/15/varfor-ar-6-november-gustav-adolfsdagen-flaggdag/
https://hogtider.wordpress.com/2013/01/18/vilken-dag-infaller-alltid-den-10-december/
https://hogtider.wordpress.com/2013/12/23/varfor-ar-23-december-flaggdag/
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